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مستقبل العالقات
السودانية -الخليجية
الصادق الفقيه

مثلت «عا�صفة احلزم» مرحلة جديدة يف العالقات
ال�سودانية -اخلليجية ،فكيف نقر�أ م�ستقبل هذه العالقات ،وما هي
مرتكزات ا�ستمرارها؟ مع الت�أكيد �أن مو�ضوع هذا البحث لن يكون
ا�ستعرا�ض التاريخ ،الذي ُي�سمى بكلياته «املا�ضي» ،والذي ُيقابل يف
�ش�أن العالقات ال�سودانية -اخلليجية ،جماز ًا ،ما ي�سمى بخط�أ ال�ضرورة
ال�سيا�سية ،التي ربطته ب�إيران ،و�إمنا مو�ضوعه« :امل�ستقبل»� ،أو احلا�ضر
القا�صد لإيجابية الغد ،وطبيعة املرتكزات التي تتطلبها �ضمانات
ا�ستمرار هذه العالقات ،وا�ستدامتها ،بني الطرفني.

( ) دبلوما�سي �سوداين وباحث متخ�ص�ص يف الإعالم ال�سيا�سي والعالقات الدولية.
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�إنها م�س�أل ٌة ق ّل �أن ُع ِر َ�ضت للبحث املو�ضوعي اجلاد ،و َن َدر �أن ُبحثت ب�شكل
ا�ستق�صائي عام ،ولكنها مع ذلك ذات �أثر عميق يف تعريف طبيعة هذه العالقات،
و ُم� ِؤكدة لأهمية وجود ال�سيا�سات العملية مل�صالح الطاقات الكامنة لدى اجلانبني ،التي
ُظهر قوة احلاجة مل�س�ألة امل�ستقبل احليوية� .إذ
عندما ُتربز نف�سها للتحليل والتقومي �ست ِ
َعر ُ�ض نف�سها �ضمن �شروط وظيفية
�إن مرحلة التقدم احلالية التي دخلتها العالقات ،ت ِ
جديدة ،وتتطلب معاجلة �سيا�سية ا�سرتاتيجية متجددة ،ونظرة منطقية ومو�ضوعية
للم�صالح االقت�صادية امل�شرتكة ،وتناو ًال �إعالمي ًا �أكرث التزام ًا وعمق ًا مما كانت
تتعجله املعاجلات املبت�سرة يف املا�ضي.
�إن العالقات ال�سودانية -الإيرانية ،كمعادل حلالة املا�ضي ،وبني جتديد الطاقة
لقوة التقارب ال�سوداين -اخلليجي ،كمحدد خلطوات احلا�ضر نحو امل�ستقبل ،قد
�أبرزت جتليات ظاهرة انق�سام التاريخ ،الذي علينا �أن ُنعيد تعريفه ،لي�س مبحاكمة مل
تعد جمدية للما�ضي ،و�إمنا النظر لتقارب ال�سودان مع دول اخلليج ،وبالأخ�ص م�شاركة
ال�سودان املتميزة يف «عا�صفة احلزم» والتحالف العربي الإ�سالمي الع�سكري ،باعتباره
ُي�شكل نقطة قوة ودعم معنوي ومادي قد ت�ؤدي �إلى خطوات بناءة جتاه امل�ستقبل.
�أما فيما يتعلق مبرتكزات اال�ستمرار وفواعل وحمركات اال�ستدامة ،فقد يظهر هذا
االنق�سام وك�أنه قدمي جديد ،وقد يبدو للبع�ض كحقيقة �أولية بديهية ،ولكن بالرغم
من ذلك لي�س هناك موقف �آخر يتعار�ض مع االجتاه العام للر�أي العام احلايل ،كما
كان يتعار�ض املوقف ال�سيا�سي القدمي.
لقد كانت النظرة �إلى ال�سودان تقول� :إنه بانتمائه العربي وموقعه اجلغرايف
اال�سرتاتيجي �ضروري للأمن اخلليجي ،و�إنه عظيم اخلطر ،يف الوقت نف�سه� ،إذا دخل
يف حتالف مع �إيران ،فله �ساحل ممتد على البحر الأحمر يحاول الإيرانيون ا�ستعماله
�ضد ال�سعودية ،كما �سيحاولون ا�ستغالل عمقه الأفريقي ،ولطاملا �أثريت خماوف من
حتول القارة ال�سمراء ،المتداد �إيراين عرب م�شاريع التو�سع ال�سيا�سي واالقت�صادي،
وم�ؤ�س�سات الت�شيع التابعة لطهران ،والتي تدخل �إلى القارة الفقرية من باب امل�ساعدات
الداعمة ملجتمعاتها وحكوماتها ّ
اله�شة .لذلك ،كان من ال�ضروري ،حتى ال تقع �أفريقيا
فري�سة ينهكها عدد ال يح�صى من ال�صراعات� ،أن يكون ال�سودان �أقوى من الآخرين
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بدعم �أ�شقائه اخلليجيني له حتى ُيناط به �أمر ت�شكيل املناعة املطلوبة للحماية .وقد
كانت ال�ضرورة تق�ضي دائم ًا باتخاذ خطة الدفاع �ضد التدخالت بالتقارب ،الذي
ينفي �شبهات التوتر ال�سوداين -اخلليجي .ولذلك كان ُ
هدف االنخراط الن�شط يف
«عا�صفة احلزم» و�ض َع َح ٍد لهذه ال�شبهات ،التي يجب �أن يتحمل ال�سودان م�س�ؤولية
امل�شاركة فيها مع �أ�شقائه العرب وامل�سلمني ،وهذا التحديد والتجديد يف �شكل العالقة
هو ما يعنيه امل�ستقبل ،الذي يحاول الطرفان �إر�ساء �أ�س�سه ب�ضمانات الثقة املتنامية
بينهما.
وبغ�ض النظر عما اعرتى املا�ضي من عقبات الت�آزر املفرت�ضة بني اجلانبني،
وقبل هذا وبعدهُ ،تعترب العالقات ال�سودانية -اخلليجية عميقة وقدمية مبعايري الزمان
واملكان� ،إذ حددتها عوامل الإرث التاريخي امل�شرتك :الدميوغرافيا وترابط الدم
واللغة والثقافة والدين ،واجلغرافيا الطبيعية وال�سيا�سية؛ اجلوار والأمن وامل�صري
اال�سرتاتيجي .لذلك هنالك عديد من امل�صالح امل�شرتكة يف خمتلف املجاالت ،التي
ت�ستنه�ض قوى احلا�ضر ،وت�ست�شرفها تطلعات امل�ستقبل ،وهي من الأهمية بحيث �إنها
يجب �أن تعمل على تعزيز عالقات التكامل بني الطرفني وا�ستمراريتها.
يتناول بحثنا جملة من الق�ضايا املف�صلية حول طبيعة العالقات ال�سودانية-
اخلليجية ،يف حيز زمني �ضيق؛ قبل وبعد «عا�صفة احلزم» ،والرتكيز على �أهمية
التعاون ال�سيا�سي واالقت�صادي والأمني بني ال�سودان ودول اخلليج ،وحجم التبادالت
امل�شرتكة بينهما ،وم�ستقبل العالقات يف �أبعادها املختلفة .و ُنناق�ش هنا� ،أهمية
ال�ضروريات التي يتطلبها هذا التعاون ،ومن ثم م�ستقبل العالقات بني اجلانبني،
وكيفية تطويرها لتتحول �إلى تكامل يعمل على تقوية التعاون يف خمتلف املجاالت
اال�سرتاتيجية الأخرى.
إشكالية التناظر

�إن الذي يربط بني الدول ،التي تنادت لـ«عا�صفة احلزم»ُ ،ي ْ�ش ِبه يف ت ََ�ش ُّك ِله
املواقف فائقة التناظر ،التي متثل عامل جذب مهم ًا؛ يف بعدها املادي� ،أقرب لنظرية
ميكانيكا الكم� ،أو ما ُيعرف بـ«نظرية الأوتار الفائقة» ،)Superstring theory(-
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التي حتتوي على القوى الثالث للطبيعة؛ متمثلة يف الكهرومغناطي�سية ،والقوى النووية
ال�ضعيفة ،والقوى النووية القوية ،بينما ال حتتوي على ما جنده يف جاذبية النظرية
الن�سبية لألربت �أين�شتاين ...وهذا ما ي�سمى مب�شكلة اجلاذبية الكمية ،ف�أتت نظرية
«الأوتار الفائقة» لتحل هذه املع�ضلة الفيزيائية ولتزاوج بني ميكانيكا الكم والن�سبية،
اللتني حريتا العلماء ،لأنهما �أثبتتا �أنهما �صحيحتان حينما نطبقهما على حدة»(((.
فيما �أثبتت «عا�صفة احلزم» طبيعة اخل�صائ�ص الأولية للمواقف املتناظرة لل�سودان
ودول اخلليج ،وجددت الفاعلية للقوى الأ�سا�سية املُ َ�ش ِّكلة لروح الت�ضامن� ،ضمن نظرية
�سيا�سية متناغمة ميكن منذجتها مادي ًا ب�إطار اهتزازات الأوتار فائقة التناظر� ،أو هي
يف ُب ِعدها العملي �شبيهة بنظرية الأوتار امل�شار �إليها ،كمحاكاة للتجدد واالن�سجام
والتناغم(((.
وهذا الت ََج ُدد الفاعل للعالقات ال�سودانية -اخلليجية يقودنا بالقطع �إلى
االعتقاد ب�أن املا�ضي فع ًال هو احلا�ضر� ،إذا ا�ستطعنا �أن نزيل عنه املعلوم واملظنون
واملزعوم من ال�شبهات ،مبعنى �أن قدرتنا على �إعادة الرتكيب املو�ضوعي للحقائق ملعنى
املعطيات امل�ؤ�س�سة لهذه احلقائق ،التي نقوم بها ،تعتمد على التناظرات الوظيفية
من املا�ضي ،والقيا�س مع العامل املحيط بنا لتحقيق االن�سجام والتناغم .وهنا ،يكون
هدف حتليلنا هو الو�صول �إلى �صوغ منهج �أكرث �شمولية للمعطيات املتوافرة لدينا
الآن ،ومن ثم قدرتنا على الر�ؤية املب�صرة للمفاهيم املت�أتية منها لرفد امل�ستقبل .لن
نحاول الرجوع �إلى كل عمل كتب حول مو�ضوع هذه العالقات بخ�صائ�صها الثابتة
واملت�أرجحة .وقد نظن �أنه حتى لو �أن ذلك كان ممكن ًا ،ف�إن توقعاتنا �ستظل م�صدر
�شك �إلى �أن يتحقق ما ُيقا ِرب ما توقعناه للعالقات بني ال�سودان والدول اخلليجية.
وعلى الرغم من �أننا ن�شك يف �أن هذا التحقق �سيتطابق متام ًا مع الواقع ،نظر ًا �إلى
املدى الوا�سع لتناول مثل هذا؛ زمان ًا ومكان ًا ،والتباينات احلا�ضرة وامل�ستقبلية بني
الدول التي حتتل احليز املكاين ،ومتغريات ال�سيا�سة يف املدى الزماين ،ف�إن اهتمامنا
((( �أحمد نبيل ،املج ّلة العلم ّية 11 ،مايو (�أيار)  ،2014على الرابط التايل:

http://www.engzenon.com/author/ahmad

((( الأوتار فائقة التناظر ،املجلة العلمية 11 ،مايو (�أيار)  ،2014على الرابط التايل:

http://www.engzenon.com/2014/05/11/10942
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�سين�صب على توفري تقييم نقدي ي�سعى �إلى حتديد مدى وحيز منوذجي من الأمثلة
القابلة للتحقق.
�إن هذا التحديد املطلوب هو �أ�شبه بالطريقة الإجرائية لبحوث «علم الآثار»،
الذي « ُيعرف لي�س فقط من حيث كونه يهتم باملا�ضي وبالتغريات الكرونولوجية ،طاملا
�أن ذلك هو يف الأ�سا�س ف�ضاء خا�ص بامل�ؤرخني»(((� ،أي «�إنه علم يتميز باهتمامه بف�ضاء
الثقافة املادية»((( .ومثلما يهتم علماء الآثار مبحاولة «حتقيق وعي ذاتي نقدي فيما
يتعلق بالثقافة املادية»((( ،يهدف جهدنا؛ باعتباره �ضمن �سياق العلوم ال�سيا�سية� ،إلى
تقومي جملة الأو�ضاع املرتتبة على احلراك الكلي للعالقات الدبلوما�سية وال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية واالقت�صادية بني هذه الدول ،وقراءة القوانني الناظمة
لأ�ساليب التعرف على درجات التغري التاريخي ،والتوا�صل وفق م�سارات احلا�ضر،
والتكهن مبجريات الأمور يف امل�ستقبل.
لهذا ،ف�إن اال�شتغال بر�سم لوحة م�ستقبلية للعالقات ال�سودانية -اخلليجية ،قد
تبدو للبع�ض �سريالية ،لأنها رمبا تدخل -كما يقول �إياد ح�سني عبداهلل ،يف حديثه عن
«فــن الت�صـميم ن�سـق املعــرفة املركبــة» -يف «�سياحة فكرية عميقة ت�شارك عديد ًا من
البنى الفكرية للأن�ساق املعرفية من �أجل الك�شف عن جوانب عديدة يف بناء الثوابت
ال�شكلية املوزعة على حموري الزمان واملكان ،وت�أ�سي�س �سلم �إحاالت داخلية حترك
ال�صدى وتك�شف عن اخلطابات اجلمالية والوظيفية لفن الت�صميم»((( ،التي يحددها
يف جانبني �أ�سا�سيني� ،أولهما :البناء الثقايف ،الذي يخت�ص باملعاين العلمية والفنية
والروحية كجزء من احل�ضارة .وثانيهما :بناء ح�ضاري يج�سد املعاين املادية والتقنية
والأ�شياء ،التي ن�ستعملها ،والتي حتت�ضن املنظومة الثقافية((( .وهذا ما نتق�صده يف
((( ا�ستخدام التناظر الوظيفي والقيا�س فى علم الآثار ،موقع �شبكة ومنتديات قدماء 6 ،مايو (�أيار)  ،2011على الرابط التايل:

http://www.qudamaa.com/vb/showthread.php?t=24548

((( املرجع ال�سابق.
((( املرجع ال�سابق.
((( �إياد ،ح�سني عبداهلل« ،فــن الت�صـميم ن�سـق املعــرفة املركبــة» ،اخلمي�س � 13أغ�سط�س (�آب)  ،2009ديوان العرب ،على الرابط التايل:
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=19117

((( املرجع ال�سابق.
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هذا الطرح �إذا اعرتفنا ب�أن م�صطلح اخلليج هو �إ�شارة دالة على جمموع ،ف�إن للدول
العربية اخلليجية امل�سماة به �أكرث من �سيا�سة خارجية جتاه ال�سودان ،كما �أن لل�سودان
ر�ؤيته اخلا�صة يف عالقاته الثنائية واجلماعية بهذه الدول؛ على الأقل يف احلقبتني
اللتني ميكن ح�ساب نتائجهما يف املعادلة ال�سيا�سية الثنائية واجلماعية ،وهما املا�ضي
بكل تداعياته املر�صودة ،واحلا�ضر بكل حموالته املعي�شة ،ويبقى لنا امل�ستقبل بكل
�صور التطلعات امل�أمولة.
استعادة الماضي

�إن العالقات ال�سودانية -اخلليجية قد عادت �إلى احلا�ضر من املا�ضي،
متجاوزة حاالت التعرث كافة ،ويعمل القائمون عليها على الت�سامي فوق متاري�س الفهم
املُ ْق ِعد ،واالنطالق بها �إلى رحاب امل�ستقبل الواعد ،وك�أين باجلميع يقول� :إن ما كان
فقد م�ضى� ،أي «من امل�ستحيل ا�ستعادة املا�ضي وم�شاكله واحتقاناته وظروفه ووراثة
عداواته وطريقته يف النقل والعقل والنظر والتحقيق»((( ،على الرغم من �أنّ ال�سيا�سة
مغرمة ،فيما يبدو« ،با�ستبدال خالفات احلا�ضر بخالفات املا�ضي»(((� ،أو ا�ستعادة
املا�ضي كلما �أطلت بادرة خالف بر�أ�سها يف ف�ضاء العالقات امل�شرتكة� ،إال �أننا
كدار�سني لل�سيا�سة والتاريخ مطالبون بالعناية ب�إجابة �أ�سئلة املا�ضي مبنطق الإيجاب
مل�صلحة احلا�ضر ،حتى ولو كانت م�صادر الإجابات متنافرة ومتعار�ضة ومتناق�ضة.
وذلك بتقدير �أن معرفتنا الآن باحلقائق هي �أف�ضل من �سابقاتها ،وابتعادنا عن حم�أة
احلدث �أطف�أت عاطفة الت�أزم يف نفو�سنا ،و�أن قدرتنا على تكييف �إجابات مو�ضوعية
و�صريحة هي �أكرث احتما ًال مما كان �إبان فرتات الت�أزم وجمايالت ال�صراع.
وهذا يحيلنا �إلى احلديث عن جملة املعرفة املتوافرة لدينا بوقائع التاريخ� ،أو
كما يقول عبدالكرمي بوهو ،يف مقالة له بعنوان« :جمزوءة الو�ضع الب�شري ...مفهوم
التاريخ»� :إنه «�إذا كانت املعرفة باملا�ضي هي بال�ضرورة معرفة ن�سبية وم�شروطة
مبنهجها ،ف�إن القبول بهذا املعطى يجعلنا نقول با�ستحالة ا�ستعادة املا�ضي كما هو،
(8) http://www.alawan.org/article14271.html
((( املرجع ال�سابق.
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لذلك يدفعنا التفكري الفل�سفي يف مفهوم التاريخ �إلى عدم االطمئنان لأي �أثر� ،أو
وثيقة تاريخية ،ما مل نخ�ضعها للنقد اخلارجي والداخلي؛ فامل�ؤرخ مث ًال ،ال يكفي �أن
يحقق الواقعة التاريخية ،وينف�ض عنها غبار ال�شك والريبة� ،إمنا يرتتب عليه �أن
يعيد بناء التاريخ انطالق ًا من الوقائع التي حققها ،وخ�صو�ص ًا �أن هذه الأخرية ال
حتتل مكانها يف التاريخ �إال �إذا �أدجمت يف �سياقها؛ فاحلدث التاريخي �إذن ،هو واقعة
مبنية ولي�ست معطاة»( .((1ونحن هنا ال نتق�صد اال�ستعادة مبعناها احلريف ،وال ينبغي
لنا ،و�إمنا نحن مطالبون بكتابة تاريخ يعتمد وثائق اللحظة الباذخة ،التي ت�شهدها
العالقات ال�سودانية– اخلليجية ،ا�ستجالء ل�صحة املواقف ،وتو�ضيح ًا ملا ُا�ش ُت ِبه فيه
من م�ضامينها ،وت�صحيح ًا ل�سوء الفهم يف مقا�صدها .وذلك ،تدعيم ًا لذاكرة جماعية
ت�أخذ من التاريخ ما ُيعني على احلركة ال اجلمود ،وتوثق لالتفاق ال اخلالف ،وتدعو
للتعاون والتعا�ضد والتكاتف والتكامل ال التفرق والنفاق وال�شقاق.
لقد جرت حتت ج�سور هذه العالقات ميا ٌه كثرية ،مل تكن جميعها نقية� ،أو
�صاحلة لل�شرب ،و�شهدت ِ�صالت اخلرطوم ببع�ض عوا�صم اخلليج ت�أرجح ًا م�ستمر ًا يف
العقود الثالثة الأخرية ،حيث ظلت العالقات تتطور �إلى �أف�ضل م�ستوياتها ثم يكاد يبلغ
التوتر فيها حد القطيعة .وقد ُبذلت على مدى ال�سنوات جهود حثيثة ما كانت تنجح
�إال لتف�شل ثانية وثالثة ورابعة ،وتعرثت م�صالح مر�سلة كثرية كان ميكن �أن توفر هي
الأخرى �ضمانات �صحة اال�ستمرار .ولكن ت�صفية ما علق بهذه العالقات من �شوائب
�أ�صبح ممُ كن ًا الآن فقط ،واحتماالت جناحه بادية �أكرث من �أي وقت م�ضى .وعلى
هذا الأ�سا�س ،تتحدد الرهانات املتعلقة ب�إعادة كتابة التاريخ� ،أو ا�ستعادته ،مل�صلحة
الراهن ،وبطريقة َت َع ُّمد ا�ستح�ضار �إيجابيات املا�ضي لتثبيت عرى احلا�ضر؛ ت�أ�سي�س ًا
للم�ستقبل .وميكن بذلك �أن نطمئن للإجابة عن ال�س�ؤال املطروح قدمي ًا وحديث ًا ،وهو:
�إلى �أي مدى �ستظل املعرفة التاريخية بهذه العالقات حتدي ًا كبري ًا يواجه فاعليتنا يف
بناء م�صالح احلا�ضر وامل�ستقبل؟(� ،((1إذ �إننا على الرغم من تطور العلوم والو�سائل
التكنولوجية ،التي ت�ساعد على توثيق و�أر�شفة الوقائع والأحداث ،والتي ت�سري يف
( ((1عبدالكرمي ،بوهو ،جمزوءة الو�ضع الب�شري :مفهوم التاريخ ،ثانوية موالي ر�شيد ب�أجلمو�س ،على الرابط التايل:

http://aguelmous.over-blog.com/article-46327116.html

( ((1املرجع ال�سابق.
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اجتاه جتاوز احلدود اجلغرافية وال�سيا�سية للدول ،ما زلنا نتناقل املرويات ال�شفاهية
والظنيات املُ َع ِّط َلة لقدرتنا على النظر املو�ضوعي ،الذي يح�سب امل�صلحة املت�أتية من
التوا�صل ،ال �ضياعها املهدور باالنقطاع .و�أحيان ًا ،قد تكون الإجابة ال�صحيحة هي يف
طرح املزيد من الأ�سئلة الإ�شكالية ،التي ُتعني على حتفيز الذهن لتوليد املزيد من
الأفكار ل�صحة كل الإجابات الداعمة للعالقات.
ومثلما نحتاج �إلى �صوغ حمكمة ال�سرتاتيجية العالقات امل�ستقبلية؛ ال�سودانية-
اخلليجية ،و�أ�سئلتها احلرجة واحلارقة ،ف�إننا -كما �أملحنا -يف حاجة �أخ�ص لإعادة
�صوغ املا�ضي� ،أو فح�ص حوداثه و�إحداثياته بقراءة تهذيب وت�شذيب مو�ضوعية تنفي
عنه كل انفعاالت اللحظة املا�ضية .ومهم جد ًا �أن يبد�أ الأمر بجرد خمزون «الذاكرة
اجلماعية -ال�سيا�سية» لت�صويب �أخطاء �سوء الفهم ،ومراجعة �أغالط اللحظة/
احلدث ،وتنقية انفعاالت العاطفة /القرار ،وترميم هفوات وفجوات االنقطاع املالزمة
للأزمات .وحديثنا عن الذاكرة هنا ال ينبغي �أن ُي ْن َظر �إليه كتحريف للتاريخ ،وال �أن
ُيعاب عليه َت َق ُّ�صد الإيجابيات وطرح ال�سلبيات جانب ًا ،بفهم �أن خمزون الذاكرة لي�س
هو بال�ضرورة ِ�ص ْنو ًا حلقائق التاريخ ،و�إمنا ت�أكيد على �أن تاريخ الذاكرة اجلماعية
يلتقي ويفرتق مع تاريخ امل�ؤرخني.
ويع ّرف املفكر والفيل�سوف الفرن�سي املعروف �أندريه الالند ،يف املو�سوعة
الفل�سفية ،ال ّذاكرة ب�أنها «وظيفة نف�س ّية ت�سرتجع حاالت ما�ضية مع معرفتنا لها
كما�ضية»( .((1وكما قيل ،فالتذكر لي�س فقط عمل ّية ا�سرتجاع ّية للما�ضي ،و�إمنا هو
عمل ّية تَع ُّر ٍف على املا�ضي مبنطق احلا�ضر .هذا املا�ضي من املمكن �أن يعود ويظهر
من جديد يف �صور ٍة� ،أو يف حرك ٍة� ،أو يف فكر ٍة� ،أو حتّى يف ا�ستجاب ٍة عاطف ّية .و�أن الوعي
من منطلق حا�ضره ُي�سيطر على املا�ضي ،وعلى امل�ستقبل �أي�ض ًا .ويف هذا املعنى يقول
الفيل�سوف الأملاين مارتن هيدغر ،يف كتاب «الكينونة والزمان»� :إن الإن�سان هو «كائن
الأبعاد الثالثة»( ،((1الذي يعمد لتثبيت قناعاته ب�ضرورة طرح �أ�سئلة نظرية تتعلق
( ((1مبحث ال ّذاكرة 21 ،فرباير (�شباط)  ،2011على الرابط التايل:

https://philoforever.wordpress.com/2011/02/21/

( ((1ظهر كتاب «الكينونة والزمان» لأ ّول م ّرة مطلع عام � 1927ضمن املج ّلد الثامن من حوليات الفل�سفة والبحث الفينومينولوجي،
والتي كانت تُن�شر حتت �إ�شراف هو�سرل ،ويف الوقت نف�سه �ضمن �سحب خا�ص ،ولأنه �أحد �أ�ش ّد الكتب الفل�سفية للقرن الع�شرين ابتكار ًا
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بالوجود (الأنطولوجيا) ،وهي الأ�سئلة التي ترتكز �أ�سا�س ًا على معنى الكينونة� .إذ �إ ّنه
ي�سقط امل�ستقبل يف احلا�ضر ،ويدمج احلا�ضر يف املا�ضي ،فتكون ال ّدميومة م�سرح ًا
للتّذ ّكر والتّخ ّيل ،و�أن احلا�ضر يفلت با�ستمرار يف اجتاه املا�ضي ،لك ّنه ال ي�صري من
الطرف الآخر �إلى نهايته ،فيبقى الزّمان يف حالة هروب م�ستمر يف االجتاهني(.((1
وقد ر�أى علماء النف�س �أن الذكريات مت ّر منذ تث ّبتها وحتى ا�سرتجاعها بالعمليات
التالية :التث ّبت ،واحلفظ ،والتذ ّكر وحتديد الذكرى يف الزّمان.
ولأن اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران كانت �-إلى حد كبري -ق�ضية هذا املا�ضي،
عندما يتعلق الأمر بالعالقة مع دول اخلليج ،ف�إنه ميكننا ت�أكيد �أن بداية العالقات
ال�سودانية -الإيرانية وتعميقها مل يكن �صناعة خال�صة حلكومة الرئي�س عمر ح�سن
�أحمد الب�شري« ،فقد بد�أ هذا التحرك نحو �إيران قبل و�صول الإ�سالميني �إلى احلكم
يف ال�سودان ،ومت تعزيز �أر�ضيته يف فرتة حكومة ال�صادق املهدي ما بني (-1986
 ،)1989وما زالت �شخ�صية ال�صادق املهدي ،الذي زار �إيران �أكرث من مرة حتظى
باالحرتام يف الأو�ساط ال�سيا�سية الإيرانية .وعلى الرغم من احلديث عن موقفه
املحايد من احلرب العراقية– الإيرانية ،ف�إن الإيرانيني يزعمون �أنه كان م�ؤيدً ا لهم
يف هذه احلرب ،وتقدير ًا له جرى الإفراج عن ع�شرات الأ�سرى ال�سودانيني ،الذين
�أُ�سروا على اجلبهة مع العراق ،وكانوا قد �أُر�سلوا للقتال �إلى جانب العراق يف زمن
منريي»( .((1وكان معلوم ًا –وقتها� -أن وزير خارجيته الدكتور ح�سني �سليمان �أبو
�صالح يقف على النقي�ض منه ،ومل يخف ت�أييده للعراق �ضد �إيران .ولكن «ومهما يكن
من �ش�أن موقف ال�سودان من احلرب ،فقد �أغ�ضبت زيارات ال�صادق املهدي لطهران،
أ�سا�سي لأجيال من الفال�سفة واملف ّكرين ،من �سارتر �إلى دريدا ،ومن �أدورنو
وخطورة ،فهو ما فتئ يتح ّول �إلى م�صدر �إلهام �أو �إلى خ�صم � ّ
�إلى هابرما�س ،ولي�س من قبيل ال�صدفة �أ ّنه قد تُرجم �إلى �أكرث من ع�شرين لغة يف العامل .وعلى الرغم من مرور ما يزيد على ثالثني عاماً
على موت هيدغر ( ،)1976-1889ف�إنّ �س�ؤاله عن معنى الكينونة ما زال ُيطرح يف ن�ضارته الأولى وبحما�سة مثرية� .إنّ ت�سا�ؤالت هيدغر
وبحوثه عن زمانية الكائن يف العامل بعامة ،وماهية العقل الإن�ساين وتاريخ احلقيقة الذي ي�ستند �إليه وه�شا�شة ت�ص ّوراتنا عن الإن�سانية،
و�أزمة حداثة التنوير ،والتبا�س جوهر التقنية النابع من ت�ص ّور خطري وغام�ض للعالقة بالكائن ،وان�سحاب �آداب الت�أ ّله من �أفق الإن�سانية
احلالية ،واخلطر املحدق يف بيئة العامل ...هي اليوم �أطرف و�أقوى ما متتلكه الفل�سفة املعا�صرة من �أدوات تفكري يف م�شاكلها ويف م�ستقبلها.
( ((1املرجع ال�سابق.
( ((1فاطمة ،ال�صمادي ،تقرير «ال�سودان و�إيران :تبعات انهيار التحالف» ،مركز اجلزيرة للدرا�سات ،االثنني� 22 ،سبتمرب (�أيلول) ،2014
على الرابط التايل:
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/09/201491872725827223.html
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الدول اخلليجيةّ ،
بغ�ض النظر عما �إذا كان حمايد ًا �أو منحاز ًا يف النزاع العراقي-
الإيراين؛ فلقد كانت دول اخلليج العربية ملقية بثقلها وراء العراق �آنذاك»(.((1
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن تلك العالقة اخلا�صة بني املهدي و�إيران كانت -فيما بعد-
�سبب ًا يف �أزمة دبلوما�سية بني طهران واخلرطوم؛ حينما �أزاح الب�شري حكومة املهدي
عن ال�سلطة يف الثالثني من يونيو (حزيران) عام  ،1989قادت �إلى حد ا�ستدعاء
ال�سفراء ،قبل �أن ت�ستقيم وتبد�أ يف التطور الحق ًا ،و�إلى درجة ولدت ال�شكوك ،وزاحمت
ملف العالقات اخلارجية ال�سودانية بالكثري من ال�شبهات واالتهامات واملحاكمات.
وال �شك �أن متغريات كثرية حدثت منذ ذلك احلني ،وتدافعت ق�ضايا كثيفة
يف ال�سودان ،ووقعت �أزمات وحروب مدمرة يف منطقة اخلليج خ�صو�ص ًا ،كان لإيران
والعراق ن�صيب الأ�سد فيها ،وتفاقمت �صراعات ال�شرق الأو�سط وق�ضية فل�سطني
ب�صورة عامة ،و�أردفتها انتفا�ضات ما ُي�سمى بـ«الربيع العربي» بتعقيدات جديدة.
�إال �أنه بعد «عا�صفة احلزم» ،التي �أوجدت معادالت جديدة يف اخلريطة ال�سيا�سية
العربية� ،أ�صبحت العالقات ال�سودانية -اخلليجية ت�أخذ بعد ًا �آخر� ،أُ�س ِق َطت فيه كل
هواج�س املا�ضي ،و ُرفعت التحفظات ،وتوحدت خيارات الأطراف املن�ضوية حتت
لوائها .و ُت�شري القراءات الفاح�صة خلريطة هذه العالقات �إلى �أن اجلميع ي�س ُري
بخطى حثيثة نحو اجتاه التعاون وتوطيد الروابط ،بل �صار ملف اخلرطوم يحظى
بكثري من االهتمام والأولويات يف العوا�صم اخلليجية.
راهن العالقات

تَت�ش َّكل يف عاملنا قناعات بـ«�أن اللحظة الآنية �ستطغى دوم ًا على املا�ضي حتى لو
كان قريب ًا»( .((1لهذاَ ،م َّث َل راهن العالقة بني ال�سودان ودول اخلليج ،مو�ضوع ًا لأحاديث
و�أقا�صي�ص كثرية تلونت خمرجاتها بلون ُكتَّا ِبها .على الرغم من �أن غالبها؛ ب�أبعاده
( ((1املرجع ال�سابق.
( ((1توم ،ت�شاتفيلد« ،كيف نتعامل مع الرتاكم الهائل للمعلومات على الإنرتنت؟» ،بي بي �سي ،عربي 23 ،يونيو (حزيران)  ،2016على
الرابط املخت�صر التايل:
http://cutt.us/10N8
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الإيجابية وال�سلبية ،مل ي�أت من فراغ ،و�إمنا ت�أتى من جدية الت�سا�ؤل حول ما ا�ستجد
فيها و�أحدث هذا التحول الكبري؛ بني ما كان من �أمرها �إلى وقت قريب ،وبني ما �آلت
�إليه بعد «عا�صفة احلزم» ،بل جاءت –كثريها -لتبحث عن املقارنات املمكنة بني
�سل�سلة النتائج الإيجابية ،التي مت التو�صل �إليها مب�شاركة ال�سودان الع�سكرية الفاعلة،
وبني بع�ض احلاالت العربية املماثلة ،والتي انخرطت ب�شكل فاتر ،وترددت يف �أن تفعل
ما فعله ال�سودان من انخراط ن�شط يف املجهود احلربي يف اجلو وعلى الأر�ض .واليقني
�أن قوة عالقات الراهن تنعك�س �إيجاب ًا على م�سارات م�ستقبل هذه العالقات.
لقد كان ال�سودان بالفعل �سباق ًا لالن�ضمام لـ«عا�صفة احلزم» ،الأمر الذي
�أحدث نقلة نوعية يف العالقة مع دول اخلليج عموم ًا ،ومع اململكة العربية ال�سعودية
خ�صو�ص ًا� ،إذ طغى االهتمام الر�سمي وال�شعبي ب�أر�ض احلرمني ال�شريفني ،واخلطر
الذي يتهدد اململكة من متدد النفوذ الإيراين ،على ما عداه من اهتمامات ،مبا يف
ذلك «عودة ال�شرعية» يف اليمن .وعندما �أعلنت اخلرطوم امل�شاركة ،جاء بيان اجلي�ش
ال�سوداين ،يف �إعالن م�صور�« :إن امل�شاركة يف عمليات عا�صفة احلزم ت�أتي من منطلق
امل�س�ؤولية الإ�سالمية حلماية �أر�ض احلرمني ال�شريفني ،والدين والعقيدة» ،و�أعلن �أن
«م�شاركة ال�سودان بقوة ومنعة وعزة يف هذه العمليات ،لتبقى ال�سعودية �آمنة م�ستقرة،
بلد ًا حرام ًا»( .((1وهذا موقف �أجمعت عليه القوى الفاعلة يف ال�سودان بال ا�ستثناء،
فيما ر�أى مراقبون �أن اخلرطوم �سعت لالقرتاب �أكرث من ال�سعودية ودول اخلليج،
يف مقابل مزيد من التباعد عن حلفائها القدامى ،وعلى ر�أ�سهم �إيران ،التي كانت
العالقة معها -وفق كثري من ال�سيا�سيني ال�سودانيني -عبئ ًا على اخلرطوم ،بل كانت
�أحد �أ�سباب ا�ستمرار ح�صار ال�سودان وعزلته �سيا�س ّي ًا وال�ضغط عليه اقت�صاد ّي ًا.
فجاء التحول يف املوقف ال�سوداين من ال�صراع يف اليمن ،ويف غريها من ب�ؤر ال�صراع
املحتدم يف �أكرث من جبهة يف ال�شرق الأو�سط ،ل�صالح ال�سعودية ،وفق ما ي�سميه
املرن» مع املتغريات يف موازين القوى يف املنطقة ،وهو تك ُّيف –كما
البع�ض بـ«التك ُّيف ِ
�أ�سلفنا– قد وجد ت�أييد ًا منقطع النظري من جميع القوى ال�سيا�سية ال�سودانية(.((1
( ((1انظر« :ملاذا �شاركت ال�سودان بالتحديد يف عا�صفة احلزم؟» ،نون بو�ست 27 ،مار�س (�آذار)  ،2015على الرابط التايل:

http://www.noonpost.net/content/6011

( ((1انظر�« :ش�ؤون خليجية» ،على الرابط التايل:
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�إن ما ينبغي التذكري به ،هو �أن العالقات ال�سودانية -اخلليجية مل تكن �أبد ًا
ذات ُب ٍعد واحد� ،أو هي مت�ساوية يف خطوط التالقي بني اخلرطوم والعوا�صم اخلليجية
املختلفة؛ ف�إذا كانت قد ت�أرجحت يف م�ساراتها مع الكويت والريا�ض و�أبوظبي بعد
غزو العراق للكويت ،وب�سبب العالقة مع �إيران و�شبهة التوا�صل مع جماعات الإ�سالم
ال�سيا�سي� ،إال �أنها ظلت م�ستقرة جد ًا ،بل متطورة مع الدوحة واملنامة وم�سقط.
وبعد َت َف ُّهم جملة املواقف ال�سودانية ،عادت قوية مع الكويت ،وتطورت مرة �أخرى مع
�أبوظبي ،وتفاعلت ب�صورة �أجدى مع الريا�ض .وقد �شهدت حتو ًال ملحوظ ًا مع تدخل
دولة قطر كو�سيط يف �أزمات ال�سودان ،التي ظلت «تتحرك بهمة عالية يف و�ساطتها.
يف �أزمة دارفور»( .((2وال تزال متار�س دور ًا يف �إعادة البناء واال�ستقرار يف دارفور عرب
«بنك الإعمار».
وقد يح�سب هذا للدبلوما�سية ال�سودانية ،التي جنحت «يف �إعادة الثقة يف
العالقات مع دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست ،وبالأخ�ص ال�سعودية والإمارات،
من خالل الزيارات املتعددة ،التي مت فيها ت�أكيد �أزلية تلك العالقات ،وتبديد اللب�س
الذي اعرتى العالقات الثنائية خالل الفرتة املا�ضية»( .((2فاحلفاوة البالغة التي
يحظى بها ال�سودانيون من �أ�شقائهم الإماراتيني ،مثل دول اخلليج كافة� ،سواء كان
ذلك على م�ستوى امل�س�ؤولني� ،أو م�ستوى املواطنني ،تدل على �أن الإمارات ت�سعى �إلى
ترتيب عالقاتها مع ال�سودان ،وخ�صو�ص ًا �أن م�ستقبل ال�سودان واعد لي�صبح �أحد
�أهم دول �أفريقيا على �صعيد التنمية ،بالإ�ضافة �إلى �أنه يحتاج على مدى ال�سنوات
القادمة �إلى تطوير البنى التحتية ،التي تعترب عام ًال مهم ًا يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات
اخلارجية وتدفق ر�ؤو�س الأموال ،فهو بلد ممتد امل�ساحة �سيحتاج لتنفيذ م�شاريع
البنية التحتية وحدها �إلى مليارات الدوالرات ،وهذا جمال خ�صب لكي تخو�ض فيه
http://klmty.net/444302

( ((2حيدر� ،إبراهيم علي« ،م�ستقبل العالقات ال�سودانية -العربية»� ،صحيفة «البيان» 7 ،دي�سمرب (كانون الأول)  ،2010على الرابط
املخت�صر التايل:
http://cutt.us/o1nS

( ((2عبا�س ،حممد �صالح عبا�س« ،احلقائق اجلديدة :اخرتاقات كبرية للدبلوما�سية ال�سودانية و�سط الدول امل�ؤثرة والتكتالت املهمة يف
العامل رغم التحديات املهولة ..انفراج العالقات اخلارجية» ،خدمة ( 25 ،)smcفرباير (�شباط)  ،2015على الرابط التايل:
http://www.alyoumaltali.com
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ر�ؤو�س الأموال الإماراتية .وي�ضاف �إلى ذلك� ،أن رقعة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة يف
ال�سودان وا�سعة ،واملياه الالزمة للزراعة متوافرة (. ((2
يجب ،ونحن نتحدث عن اال�ستثمار« ،ت�أكيد �أن نوعية اال�ستثمار هي التي ت�سهم
يف متتني العالقة ،خ�صو�ص ًا حني تكون هناك �شواهد ميكن الرجوع �إليها( )...ويوحي
تد�شني م�ؤمتر املانحني بالكويت مب�ؤ�شرات �إيجابية يف �إطار العالقات والتنمية .وعلى
الرغم من �أن التاريخ ال يعيد نف�سه ،ولكن قد تفيد من جتربة �سابقة يف التعاون
امل�شرتك خالل ثمانينيات القرن املا�ضي( )...ويكت�سب امل�ؤمتر �أهمية ق�صوى يف بعث
العالقات ال�سودانية -العربية وبالتحديد اخلليجية ،لي�س على ال�صعيد االقت�صادي
فقط ،بل على كل الأ�صعدة .فقد ك�سر امل�ؤمتر جفوة وح�سا�سية ا�ستمرت طوي ًال،
وبالتحديد منذ غزو العراق للكويت عام )...(1991ومن هنا يعترب امل�ؤمتر فاحتة
جديدة لعالقة �سودانية يف جممل املنطقة»( .((2وقد �شهدت مدن وبلدات �شرق
ال�سودان الكثري من ثمار هذا امل�ؤمتر ،والدعم الكويتي املبا�شر مل�شاريع الإعمار والبنى
التحتية والتنمية ،املتعدية للراهن �إلى امل�ستقبل.
من جانب �آخر ،يك�شف التقارب ال�سعودي– ال�سوداين «بعد ًا جديد ًا وحيوي ًا
لل�سيا�سة اخلارجية للمملكة يف عهد امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،بت�أكيد العمق
الأفريقي والإ�سالمي وال�سني العربي ،يف �إطار حزمة من التعاون الن�شط اال�سرتاتيجي
والع�سكري وال�سيا�سي واالقت�صادي يف مواجهة التهديدات اخلارجية( )...فهناك
عالقات ا�سرتاتيجية وحيوية تربط ال�سعودية وال�سودان ،التي �أ�صبحت عمق ًا وظهري ًا
�أفريقي ًا وعربي ًا و�إ�سالمي ًا قوي ًا للريا�ض ،بتوقيت تواجه فيه اململكة حتديات �أمنية
ووجودية ،وتهديدات �إيرانية مت�صاعدة يف اليمن و�سوريا والعراق»( .((2فال�سودان ُيع ُّد
ذا «موقع ا�سرتاتيجي مهم ،وت�أمني دعمه لل�سعودية يقل�ص النفوذ الإيراين بالقرن
( ((2نفي�سة ،حممد احل�سن« ،العالقات ال�سودانية -الإماراتية ...قفزة نوعية»� ،صحيفة «الر�ؤية» الإلكرتونية ،الأحد  22فرباير (�شباط)
 ،2015على الرابط املخت�صر التايل:
http://cutt.us/NrcD8

( ((2املرجع ال�سابق.
( ((2انظر�« :أ�سباب التقارب (ال�سعودي– ال�سوداين) ا�سرتاتيج ًيا وع�سكر ًيا واقت�صاديً »� ،ش�ؤون خليجية 4 ،نوفمرب (ت�شرين الثاين)
.2015
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الأفريقي وحميطه ،مما يف�سر كثافة القمم ال�سعودية -ال�سودانية التي بلغت �أربع
زيارات خالل �ستة �أ�شهر ،منذ بدء عا�صفة احلزم( )...حيث تلعب القوات الربية
ال�سودانية دو ًرا قاب ًال للنمو والتطور يف اليمن ،بح�سب تطور املعارك وتطبيع الأو�ضاع
الأمنية»( .((2وهناك ر�ض ًا عميق لدى الطرفني ب�أن ما حتقق يكافئ التوقعات املر�صودة
يف الريا�ض واخلرطوم.
ويلزم ت�أكيد �أنه ما من �شك يف �أن امل�شاركة ال�سودانية يف «عا�صفة احلزم»
كانت مبادرة وطنية خال�صة ،عك�ست ،فيما عك�ست ،توجه ًا ظل يتنامى ب�سرعة بني
اخلرطوم والريا�ض بعد تويل جاللة امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود قيادة
الدولة ال�سعودية .وكان للإ�شارات الإيجابية املت�صاحلة ،التي ا�ست�شفتها اخلرطوم
من جملة مواقفه وتوجهاته ،والتي تزامنت مع متلمل القيادة ال�سودانية من حماوالت
ن�شر الت�شيع املتنامية يف بع�ض الأو�ساط املحلية ال�سودانية ،واال�ستغالل الوا�ضح
لبع�ض حاالت اله�شا�شة االجتماعية يف البالد من ِقبل �إيران .وكانت لت�صرفاتها
الإقليمية م�ساهمتها املقدرة يف زيادة التوتر بني اخلرطوم وطهران .فعمدت
ال�سلطات ال�سودانية ،يف احلالة الأولى� ،إلى �إغالق كل امل�ؤ�س�سات الثقافية واملدار�س
الإيرانية يف البالد .ويف احلالة الثانية ،اغتنمت حادثة اعتداء املواطنيني الإيرانيني
على مقر ال�سفارة والقن�صلية ال�سعودية يف كل من طهران وم�شهد ،ف�سارعت بقطع
العالقات الدبلوما�سية ،و�سحب البعثة الدبلوما�سية ال�سودانية من طهران ،والطلب
�إلى الدبلوما�سيني الإيرانيني مبغادرة ال�سودان(.((2
�إن هذا املوقف ال�سيا�سي والدبلوما�سي الداعم لل�سعودية ،نظرت �إليه الريا�ض
ب�إيجابية تعك�س العمق اال�سرتاتيجي احلقيقي ،الذي ربط ويربط بني ال�سودان
واململكة على م ّر التاريخ ،وعلى امل�ستويات كافة� ،سواء منها ال�سيا�سي� ،أم الثقايف،
�أم االقت�صادي� ،أم االجتماعي� ،أم الأمني .وهذا الأخري الذي بات يفر�ض نف�سه بقوة
( ((2املرجع ال�سابق.
(� ((2أثارت هذه اخلطوة بع�ض الت�سا�ؤالت يف ال�شارع ال�سيا�سي ال�سوداين عن مدى جدواها لل�سودان وال�سعودية ،ور�أى قطاع من املثقفني
ال�سودانيني �أن فيها تعج ًال ،و�أن امل�صلحة كانت تقت�ضي الإبقاء على �شعرة معاوية ،فقد حتتاج التدابري ال�سيا�سية امل�ستقبلية لل�سودان
وللتحالف ملثل �شعرة ال�صلة هذه.
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على الراهن ،بالنظر �إلى كثافة التحديات ،وتعاظم قوة اجلماعات املتطرفة يف اليمن
والعراق و�سوريا وليبيا� ،أو غطر�سة وجترب قوى �إقليمية تو�سعية ،جعل البلدين يقرتبان
من بع�ضهما ب�صورة �أ�سرع و�أكرث و�أعمق من �أي وقت م�ضى ،ا�ستعداد ًا للوقوف مع ًا
دائم ًا �ضد الأجندات الأجنبية املهددة لأمن و�سالمة وا�ستقرار املنطقة.
وبالقطع ،ف�إنها �إ�شارة مهمة؛ على اقت�ضابها ،التي قال بها في�صل بن معال،
ال�سفري ال�سعودي يف اخلرطوم ،من «�أن امللك �سلمان بن عبدالعزيز يويل اهتمام ًا
بالعالقات مع ال�سودان ،لت�صبح مثا ًال للعالقات العربية -العربية»( .((2فقد �سبق
�أن �أكدت اململكة وال�سودان تعزيز هذه العالقات ومواجهة التحديات ،و«مت االتفاق
على تقوية وتنمية اال�ستثمارات ال�سعودية يف ال�سودان ،وذلك لإجناح املبادرة ،التي
ابتدرها امللك الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز ،ويتبناها الرئي�س عمر الب�شري من
�أجل توفري الغذاء للوطن العربي ،معرب ًا عن تطلعه �إلى ا�ستمرار الدعم بني اجلميع
يف كل املحافل الإقليمية والدولية»( .((2و ُيعترب جمال الرثوة احليوانية ،التي ُي�صدر
�أكرثها �إلى ال�سعودية ،جزء ًا مهم ًا ومكم ًال للأمن الغذائي العربي« ،وي�شغل قطاع
الرثوة احليوانية مكانة مرموقة عاملي ًا ،حيث يعترب ال�سودان من �أغنى الدول العربية
والأفريقية بالرثوة احليوانية»(� ،((2إذ تقدر فيه �أعداد حيوانات الغذاء بحوايل ()150
مليون ًا ،تمُ ثل الأبقار فيها �أكرث من ( )30مليون ًا ،وحوايل ( )50مليون ر�أ�س من الأغنام،
وقرابة ( )40مليون ر�أ�س ماعز ،و�أكرث من ( )5ماليني ر�أ�س من الإبل ،و�أعداد كثرية
جد ًا من الغزالن وغريها من حيوانات احلياة الربية ال�صاحلة لال�ستهالك الب�شري،
�إ�ضافة �إلى حوايل ( )5ماليني من اخليول.
( ((2انظر« :امللك �سلمان يدعو جلعل العالقات ال�سودانية -ال�سعودية مثا ًال للعالقات العربية -العربية»� ،صحيفة «اليوم التايل» ،يوم
االثنني  6يونيو (حزيران)  ،2016على الرابط التايل:
http://almshaheer.com/article-2062488#

( ((2انظر« :اململكة وال�سودان ي�ؤكدان على تعزيز العالقات ومواجهة التحديات» ،موقع النيلني 9 ،يونيو (حزيران)  ،2016على الرابط
التايل:
http://www.alnilin.com/12785049.htm

(� ((2صالح� ،إبراهيم« ،م�ستقبل العالقات ال�سودانية -ال�سعودية ..الفوائد واخل�سائر» ،موقع تريا تيوب» 18 ،يناير (كانون الثاين) ،2016
على الرابط التايل:
http://www.tetube.net/46695
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لقد �أدركت القيادة يف البلدين �أنهما يعي�شان يف عامل �سريع التحوالت ،ويتجه
نحو تعدد التحالفات؛ و�إن مل يكن هو كذلك الآن ،و ُيعول فيه على التكتالت املن�سجمة
واملتجان�سة واملتكاملة ،القادرة على اال�ستجابة لتطلعات �شعوبها من جهة ،التي
ب�إمكانها ال�صمود يف وجه الهزات ال�سيا�سية واالقت�صادية العاملية من جهة �أخرى،
والتي تبدو تداعياتها وا�ضحة �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا على كل دول العامل؛ الكربى
منها وال�صغرى .ففي مثل هذه الظروف كان ال بد �أن ي�صطف ال�سودان �إلى جانب
ال�سعودية �سيا�سي ًا وع�سكري ًا .وقد ُترجمت خطوات هذا اال�صطفاف الأولى يف اجلانب
ال�سيا�سي بتقلي�ص العالقات مع طهران ثم قطعها -كما تقدمت الإ�شارة �إليه-
و�أُ�شفعت ثانية باملوقف الفوري من «عا�صفة احلزم» ،واال�ستجابة ال�سريعة مب�شاركة
الطريان ال�سوداين يف احلملة العربية ال�سرتداد ال�شرعية يف اليمن بقيادة ال�سعودية.
وعندما طلبت اململكة من احللفاء يف العا�صفة �إر�سال قوات برية �إلى اليمن ،كان
ال�سودان من �أوائل امل�ستجيبني ،وبعث جتريدات من القوات امل�سلحة ال�سودانية �إلى
عدن ،قوامها ت�شكيالت من �ضباط وجنود الدبابات واملدفعية واملدرعات القتالية
والطائرات احلربي ّة.
يف االجتاه املقابل ،ف�إن اململكة العربية ال�سعودية ،ودول اخلليج الأخرى ،ثمنت
عالي ًا للقيادة ال�سودانية هذا الدعم املتميز لل�شرعية يف اليمن ،وامل�ساهمة الفاعلة يف
احلفاظ على �أمنها وا�ستقرارها وا�ستكمال وحدتها الرتابية ،فيما كان هناك �إجماع
خليجي على دعم �أخوي لل�سودانُ ،ق ِد َم قبل امل�شاركة وبعدها .فكانت هذه املواقف من
اجلانبني جمتمعة تعزيز ًا ملحفوظات الأر�شيف ال�سيا�سي الإيجابي للجانبني ،وتوثيق ًا
لتطلعات �شعوب الطرفني يف ال�سودان واخلليج ،التي تختزن ذاكرتها اجلمعية �صور ًا
زاهية من روابط وو�شائج الأخوة ،رفدتها على الدوام حاالت الدعم املتبادل الال
م�شروط �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا بني القادة ،و�أكدتها امل�شاركات ال�شعبية امليدانية؛ جنب ًا
�إلى جنب ،يف كل الق�ضايا املقد�سة بالن�سبة للطرفني يف ال�سودان واخلليج.
ويف جانب العالقات الدبلوما�سية ،ال بد من الرتكيز هنا على �أن قرار احلكومة
ال�سودانية قطع العالقات مع �إيران قد َم َّث َل حتو ًال جذري ًا ل�سيا�ساتها اخلارجية،
وت�أكيد ًا جدي ًا «لنواياها جتاه ال�سعودية ودول اخلليج ،ويعك�س هذا القرار مالمح
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املرحلة القادمة( )...وكان ال�سودان ،قد ح�صل على وعد من امللك �سلمان برفع
العقوبات املفرو�ضة على ال�سودان دولي ًا( )...كما وعدت اململكة ب�إن�شاء �صندوق
لتحفيز ال�شركات ال�سعودية لال�ستثمار بال�سودان ،خا�صة يف جماالت الغذاء حتى
يكون �سلة غذاء العامل العربي»( .((3وينبغي ت�أكيد �أنه «يف الوقت الذي ال تزال �أ�صداء
القطيعة املفاجئة مع �إيران م�ستمرة وتت�صدر عناوين ال�صحف ال�سودانية والإيرانية،
حتقق العالقات ال�سودانية -ال�سعودية قفزات متقدمة ،وتزداد مرونتها ،وتت�سع
دائرتها يوم ًا بعد يوم .ولكن من املبكر احلكم على جممل جناحاتها وانعكا�ساتها على
امل�شهد الداخلي ال�سوداين ،و�أثرها على ال�صراع اخلليجي -الإيراين ،ف�أمامنا مت�سع
من الوقت لتظهر على ال�سطح نتائج هذه العالقة ومعرفة حجم احلجارة ،التي رمت
يف املياه الراكدة»(.((3
ثوابت المستقبل

الر�ؤيا هي نافذتنا �إلى ثوابت امل�ستقبل ،و�إذا كان هناك من �شيء ميكن �أن
يتعلمه الإن�سان من امل�ؤ�س�سات الناجحة يف عاملنا املعا�صر ،فهو �سعيها �إلى امل�ستقبل
بهذه الر�ؤيا ،وغري قليل من اخليال� ،إلى جانب قدرتها على التحلي باجلر�أة يف
دفع الر�ؤى امل�ستقبلية �إلى حافة الإمكان بحيث يوما ما ،مع م�ساعدة من الأجيال
اجلديدة من املبدعني وامل�ستك�شفني ،ميكن لهذه الر�ؤيا امل�ستقبلية �أن ت�صبح حقيقة
واقعة .ونحن ننظر من خالل ما يحدث اليوم من تطور مت�سارع للعالقات ال�سودانية-
اخلليجية ،ينبغي �أن نتذكر �أن هذا التحول اجلدي يف م�سار هذه العالقات ميكن
�أن يكون �صانع ًا للم�ستقبل امل�شرتك� ،إذا �صاحبته ر�ؤيا ،وبكيفيات ميكن التحكم يف
وجهتها خدمة لل�صالح العام ل�شعوب الطرفني ،وللأمة العربية والإ�سالمية ،فيما بعد
حدود اخل�صو�صيات املبا�شرة للجانبني.
(� ((3سمري ،الربيعي« ،ال�سودان الالعب الأكرب على احل�صان ال�سعودي» ،وكالة �سكاي بر�س 16 ،يناير (كانون الثاين)  ،2016على الرابط
التايل:
http://skypressiq.net/11533--.html

( ((3حممد بحر الدين �إدري�س« ،عودة العالقات بني ال�سودان وال�سعودية -دالالت وحتديات» ،موقع «�سودانايل» 10 ،يناير (كانون الثاين)
 ،2016على الرابط املخت�صر التايل:

http://cutt.us/4EpXX
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ففي فل�سفة الزمن ،الذي ُنقاي�س به جملة �أو�ضاعنا الراهنةُ ،تعترب حركة
الت�ضامن ال�سوداين– اخلليجي احلالية هي االعتقاد ب�أن احلا�ضر فقط هو املوجود
بيننا ،ونحن منفعلون به نتيجة هذا احل�ضور ،و�أن املا�ضي قد و َّلى بخريه و�شره،
وامل�ستقبل هو ت�صور خيايل غري واقعي؛ ن�ست�شرفه فقط مبا منلك من �أدوات توقع غري
معيارية ،ومتغريات ال ن�ستطيع التحكم يف اجتاهاتها .وقد ال تكون لنا قدرة ادعاء� ،أو
تكهن ،مثل بع�ض ال�شخ�صيات الدينية واحلكماء والعرافني ،الذين يزعمون ر�ؤية ما
يف امل�ستقبل� ،إذ تعترب الأديان امل�ستقبل عندما تتناول ق�ضايا مثل البعث� ،أو احلياة بعد
املوت ،والإميان بالآخرة ،الذي يركز على درا�سة ما هي نهاية الوقت ،وكيف �ستكون
نهاية العامل( ،((3ولكننا باملقابل جنتهد يف مراكمة الأ�سباب املو�ضوعية املت�أتية من
خطوات العمل وفعل الإجناز وتواثق الأطراف على ا�ستمرار التعاون والت�آزر ،التي
�أوجدتها حتالفات «عا�صفة احلزم» ،واملوحية بالتفا�ؤل ب�أن امل�ستقبل �سيكون �أف�ضل.
رمبا ال يكون هناك تطابق� ،أو ممُ َ ا َثلة ،بني ما تقدم ذكره من ر�ؤية الأديان
وبني تقديرات وترتيبات ال�سيا�سة ،التي نحن ب�صدد النظر يف تقوميها ،ولكن اجلهود
املنظمة القا�صدة جلدوى عالقات الراهن ،والعابرة ملُ ْق ِع َدات هذا الراهن ،والتي
قادت لالنخراط يف التحالف العربي ،والتي �شكلت من بعدها التحالف الع�سكري
الإ�سالمي ،هي التي ُت�ساعدنا على بع�ض التكهن� ،أو توقع ت ََ�ش ُّكل �صور املالمح الكلية
للم�ستقبل� .إذ �إنها قد تو�صلنا �إلى حقائق ُت�ستمد من املالحظات والقراءات املرافقة
لتطور الأحداث املف�ضية لهذه التحوالت املهمة يف احلا�ضر ،التي تدعونا �إلى االطمئنان
�إلى م�سريتها القا�صدة �إلى كمال الطموحات.
نعم ،فمثلما مت اكت�شاف امل�ستقبل من خالل عديد من احلركات الفنية والأنواع
الثقافية الإبداعية ،ميكن التكهن باجتاهات العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية من عمل جماعي منظم ،و�إن بد�أ ع�سكري ًا وقتالي ًا يف وجهه املُ ْ�ست َْح َ�ضر.
ومثلما بحثت حركة الفن امل�ستقبلية يف بداية القرن الع�شرين كل و�سيلة فنية ،مبا
يف ذلك الر�سم والنحت وال�شعر وامل�سرح واملو�سيقى والعمارة ،وحتى فن الطهي،
(32) Hastings, J., Selbie, J. A., & Gray, L. H. (1908). Encyclopædia of religion and ethics. Edinburgh:
T. & T. Clark. Page 335–337.
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لت�ؤكد ح�ضورها ونوازع روادها امل�ستقبلية ،ف�إن الفعل ال�سيا�سي ب�أبعاده الع�سكرية
احلرجة ميكن �أن ُي�ش ِّكل م�ستقب ًال من نوع �آخر �أكرث ح�ضور ًا يف حياة النا�س من �أحالم
عاطفي لكل �أفكار املا�ضي ،خ�صو�ص ًا
الفنانني .ورمبا لهذا ،كان للم�ستقبليني ُب ْغ ٌ�ض
ٌ
التقاليد ال�سيا�سية والفنية .وبد ًال من ذلك ،ف�إنهم تبنوا حب ال�سرعة والتكنولوجيا
واحلركة( .((3ف�أفادت ال�سيا�سة من كل ذلك� ،إذ �إن املو�سيقى امل�ستقبلية ُت�شارك
يف الإ�شادة بالإدراج ،لت�ضمن يف نهاية املطاف الت�صميم ال�صناعي ،واملن�سوجات،
والهند�سة املعمارية( .((3وقد تو�سعت الدرا�سات امل�ستقبلية لت�شمل ،بجانب املجاالت
الفنية ،الثقافة واالجتماع واالقت�صاد وال�سيا�سة والتقديرات اال�سرتاتيجية.
جاء يف مقال «الفن لأجل الراهن العربي»�« :إثر التحوالت الأخرية احلا�صلة
يف املجتمعات العربية ،وما �أفرزته من نتائج �إ�شكالية انعك�ست على جميع دول العامل،
�صار من الطبيعي �أن تتحول الأنظار من كل حدب و�صوب نحو الإن�سان العربي ،ولكن
هذه املرة للبحث يف ح�ضاراته وفنونه .الأمر الذي جعلنا نتلم�س الكثري من املالمح
واملعطيات امل�ستوحاة من ال�شرق الأو�سط ،يف لوحات و�أعمال فنانني عامليني وعرب
قرروا �أن يك�شفوا اجلوانب الإيجابية واجلماليات لوجوهنا العربية والإ�سالمية»(،((3
يف ذلك تعبري دقيق عن التوافق بني الفهم العاملي لقراءة الراهن ،والنظر العربي
لهذا الراهن ،وكيف ميكن �أن ننفذ منهما للتحكم يف م�ستقبل العالقات ال�سودانية–
اخلليجية؟
�إن الدرا�سات امل�ستقبلية� ،أو علم امل�ستقبل ،هي العلم والفن واملمار�سة ،الذي
ميكننا من افرتا�ض الفر�ص امل�ستقبلية املمكنة� ،إذ ي�ؤكد املمار�سون املحدثون �أهمية
وجود م�ستقبل بديل وجامع لطاقات الأمة ،وبد ًال من �أن يكون لكل دولة عربية� ،أو
�إ�سالمية ،واحدة خطة وا�سرتاتيجية ملقاربة متجان�سة مل�ستقبلها اخلا�ص مقابل
العام ،ف�إن خلق الفر�ص امل�ستقبلية املمكنة واملف�ضلة للعامل العربي والإ�سالمي تتحقق
(33) Umbro Apollonio (ed.), Futurist Manifestos, MFA Publications, 2001.
(34) Gaddis, John Lewis (2002). The Landscape of History: How Historians Map the Past. New York:
Oxford University Press. p. 56.

(35) Umbro Apollonio (ed.), Futurist Manifestos, MFA Publications, 2001
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مبقت�ضيات التجمع ،مع �أخذ القيود املنهجية املفرو�ضة على �إمكان التنب�ؤ ومقاي�سة
االحتماالت بالن�سبة للبلد الواحد؛ يف حال ال�سودان� ،أو دول اخلليج ال�ست� ،أو التحالف
الذي يتعدى كل الأطراف.
فامل�ستقبل هو ما �سيحدث غد ًا� ،أي ما �سي�صف حالنا امل�شرتك بعد الوقت
احلا�ضر ،ويعترب الو�صول �إليه �أمر ًا ال مفر منه؛ ب�سبب وجود هذا الوقت وقوانني
الفيزياء؛ ونظر ًا للطبيعة الوا�ضحة للواقع وحتمية توجهنا نحو هذا امل�ستقبل� .إن
كل ما هو موجود حالي ًا من عالقات جيدة� ،إذا حافظنا عليها وطورناها مبعدالت
�صاعدة� ،ستكون موجود ًة يف امل�ستقبل ب�شكل �أف�ضل و�أكمل مما هي عليه الآن ،وميكن
ت�صنيفها على �أنها �إما موقتة بحدود �أزمان� ،أو رغبة �أجيال ،وهذا يعني �أنها �ستنتهي
�إذا مل نع�ض عليها بالنواجز� ،أو دائمة ،وهذا يعني �أنها �ستكون موجودة �إلى الأبد
�إذا حافظنا عليها بوترية �صاعدة .وبذا ،ف�إن امل�ستقبل ومفهوم اخللود هما؛ كانا
وال يزاالن ،من املوا�ضيع الرئي�سة يف حقول الفل�سفة ،والدين ،والعلم ،وال�سيا�سة،
وحتديدهما من غري �إثارة للجدل ،قد ا�ستع�صى على الدوام على �أعظم العقول(.((3
ويف الر�ؤية الغربية ،التي ت�ستخدم املفهوم اخلطي للوقت ،ف�إن امل�ستقبل هو جزء من
خط الزمن املتوقع واملقدر له �أن يحدث( .((3ويف الن�سبية اخلا�صة ،يعترب امل�ستقبل
م�ستقب ًال مطلق ًا� ،أو خمروط ال�ضوء يف امل�ستقبل ،وما يهمنا هنا هو كيف نتحكم يف
هذا امل�ستقبل باعتبار �أنه اجتاه �صاعد �إلى �أعلى وقا�صد �إلى الأمام ،ف�إما �أن نعرج
كل خري.
نجزنا ،ويف ٍ
ب�إح�سان خياراتنا� ،أو ن�سري معه ب�إتقان ُم ِ
الخاتمة

كان ال�سودان �-إذن -من �أوائل الدول العربية التي ُتعلن ت�أييدها لـ«عا�صفة
احلزم» بقيادة اململكة العربية ال�سعودية لإعادة ال�شرعية يف اليمن ،وتنخرط بفاعلية
يف ت�شكيالته وعملياته املختلفة .وتبارك ،من َب ْع ُد« ،التحالف الإ�سالمي» الع�سكري،
(36) Broad, C.D. (1923). Scientific Thought. New York: Harcourt, Brace and Co. Vol.1 of Buddhist
Logic, 1962, Dover: New York. 70-71.
(37) Moore, C.-L., & Yamamoto, K. (1988). Beyond words: movement observation and analysis.
New York: Gordon and Breach. Page 57.
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الذي دعت له الريا�ض ،ثم ُت�شارك بفاعلية يف مناورات «رعد ال�شمال».
وثبت �أن امل�شاركة يف «عا�صفة احلزم» جعلت ال�سودان من�سجم ًا مع ذاته
وتوجهاته ،ومتناغم ًا بني مكوناته وقواه االجتماعية وال�سيا�سية� ،إذ حدث �إجماع غري
م�سبوق بني هذه القوى واملكونات كافة ،ومبختلف انتماءاتها ،ال �سيما وحدة ال�شعور
العام ب�أن املعركة تعني كل ال�سودانيني ب�صورة مبا�شرة ،نظر ًا لتداخلهم الدميوغرايف
العميق مع �شعوب اليمن واجلزيرة العربية ،ولقربهم اجلغرايف عرب البحر الأحمر،
وا�شرتاكهم يف كثري من تفا�صيل احلياة عرب احلقب التاريخية ،ونظر �إليها كثريون
ك�أمر دين.
ويف اجلانب الدبلوما�سي ،ذهبت اخلرطوم مدى �أبعد من كل عوا�صم التحالف،
ومتاهت مع الريا�ض �إلى حد قطع عالقاتها الدبلوما�سية مع طهران ،عندما اعتدى
الإيرانيون على ال�سفارة ال�سعودية يف طهران و�أحرقوا قن�صلية اململكة يف مدينة
م�شهد .وهي احلادثة التي �أثارت الكثري من القلق يف اخلليج واملنطقة ،ولكن مل يتعد
هذا القلق ،يف غري الريا�ض واخلرطوم ،حدود ال�شجب والإدانة واالحتجاج ،وا�ستدعاء
ال�سفراء للت�شاور.
وبالنظر �إلى اخلريطة ال�سيا�سية للمنطقة ،وت�شابك امل�صالح ،وال�صيغة
اجلديدة للتحالفات الإقليمية ،ميكننا �أن َنخ ُل�ص �إلى �أن اخلرطوم ا�ستندت يف
قرارها �إلى �أ�سباب كثرية ومعقدة للم�شاركة ،يقف على ر�أ�سها الرتكيز على �أهمية
العالقات اال�سرتاتيجية طويلة الأمد بني ال�سودان ودول اخلليج عموم ًا؛ واململكة
العربية ال�سعودية خ�صو�ص ًا.
ويبقى �س�ؤال امل�ستقبل ،الذي يفرت�ض �أن تنعك�س �إجابته يف ثمرة هذه العالقات
اال�سرتاتيجية على خمتلف الأ�صعدة الثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
والع�سكرية والأمنية ،مل�صلحة ال�شعوب واحلكومات ،خ�صو�ص ًا �أنها عالقات تاريخية
عميقة اجلذور مرتامية الأبعاد ،وبالتايل ف�إنها يجب �أن ال تت�أثر كثري ًا بالتقلبات
ال َع َر�ضية ،مثلما كان يحدث يف املا�ضي القريب.
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